________________________________________________________________________
ANUNCI EN EL PORTAL WEB DE L'AJUNTAMENT DE LA CONSULTA
PÚBLICA
De conformitat amb el previst en l'article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb l'objectiu de
millorar la participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de normes, amb caràcter
previ a l'elaboració del projecte de modificació del Reglament del Consell Agrari Municipal,
es recapta l'opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment
afectats per la futura norma sobre:
a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
b) La necessitat i l'oportunitat de la seua aprovació.
c) Els objectius de la norma.
d) Les possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries.
Els ciutadans, organitzacions i associacions que així ho consideren poden fer arribar
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les seues opinions sobre els aspectes plantejats en el següent qüestionari durant el termini de
deu dies hàbils a comptar des de l'endemà al de publicació del present anuncie en la web
municipal, mitjançant la seua presentació en qualsevol dels llocs indicats en l'article 16 de la
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques.
Problemes que es pretenen solucionar

Modificar la composició del Consell Agrari

amb la iniciativa

tot d’acord amb 3.4 de la Llei 5/1995, de 20
de març de 1995, així com les competències

i el règim de sessions, entre altres
Necessitat i Oportunitat de la seua Es considera necessari modificar
aprovació

el

Reglament per a posteriorment convocar el
Consell Agrari.
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Objectius de la norma

Fomentar

la

participació

de

les

organitzacions professionals agràries i els
sindicats de treballadors agraris i que es
reconega l’important paper que en puguen
complir en la vertebració democràtica del
món

rural,

així

desenvolupament
Possibles

solucions

com
de

les

per

al

millor

competències

agràries municipals pròpies o delegades.
alternatives Es considera necessari modificar el

regulatòries i no regulatòries

Reglament per tal de actualitzar-se.

En Bellreguard a la data de la signatura electrònica.
El Alcalde President

https://plataforma.ipobles.es/verifirma/code/IV66UOQLKD4J57F6ZXY5K5T6EU - Página 2 de 2

(1/1) 03/02/2020 14:09:13
ALEXANDRE RUIZ GADEA (Alcalde/sa)

Signat: Alexandre Ruiz Gadea.
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT AL MARGE.
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